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     Dzień Kobiet obchodzony jest w wielu państwach całego świata 8
marca od 1909 roku. Data ta nawiązuje do dwóch wydarzeń. 8 marca 1908
roku odbył się na ulicach Nowego Jorku marsz pracownic zakładów
odzieżowych, domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla
kobiet. Również 8 marca 1917 roku kobiety w Rosji zorganizowały strajki i
protesty pod hasłem „chleb i pokój”, rozpoczynając rewolucję lutową.
Dlatego właśnie 8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet.
Data ta jest również utożsamiana z walką angielskich sufrażystek
walczących o równouprawnienie kobiet, równe traktowanie w pracy i taką
samą wypłatę za jednakowo wykonaną pracę.

Rzymskie Matronalia pierwowzorem Dnia Kobiet 
      Przekazy mówią, że początki Dnia Kobiet sięgają starożytnego Rzymu,
gdzie obchodzono święto zwane Matronaliami. Przypadało ono na dzień 1
marca i związane było z końcem zimy i płodnością. W ten jeden dzień
kobiety rządziły domami i ulicami Rzymu. Udawały się do gaju przy
świątyni Junony, która była opiekunką życia kobiet. Składały bogini w
ofierze kwiaty i modliły się o zdrowie, szczęście w życiu małżeńskim,
liczne potomstwo, a mężowie w tym dniu obdarowywali swoje żony
prezentami.  

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet 
     Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów
robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Za początek tego święta
uznaje się rok 1857, kiedy to pracujące w fabryce bawełny kobiety
zorganizowały strajk, domagając się krótszego dnia pracy oraz takiego
samego wynagrodzenia, jakie otrzymywali mężczyźni. Pierwsze obchody
Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach
Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię
Ameryki. W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna na zjeździe w
Kopenhadze ustanowiła Dzień Kobiet, który nabrał charakteru
międzynarodowego. Dzień ten miał służyć krzewieniu idei praw kobiet
oraz budowaniu społecznego wsparcia dla ich powszechnych praw
wyborczych. 

  
 Dzień Kobiet ustanowiono nie po to, by
kupować kwiaty (choć to miłe) i „całować
rączki miłych pań”, lecz aby stworzyć okazję
do mówienia o równouprawnieniu płci i
domagania się sprawiedliwości. 



6 lutego – Międzynarodowy Dzień
Zerowej Tolerancji dla Okaleczania
Żeńskich Narządów Płciowych 
15 października - Międzynarodowy
Dzień Kobiet Wiejskich 
25 listopada - Międzynarodowy Dzień
Eliminacji Przemocy wobec Kobiet 

Inne ważne daty 
     Nie tylko 8. marca warto pomyśleć o
kobietach, ich roli we współczesnym
świecie, równości i krzywdzie, jaka je
spotyka w różnych krajach. Do kalendarza
warto wpisać także: 

 
      Wszystkie te święta pokazują, jak ważne
jest mówienie o prawach kobiet,
okazywanie im szacunku, wdzięczności i
wsparcia. Właśnie dlatego warto 8 marca
powiedzieć bliskim nam kobietom, jak
ważne są w naszym życiu.  
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 Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego
głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów. 19 marca 1911
roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono
w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Na zorganizowanych wiecach
domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk
publicznych, praw do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania
dyskryminacji w miejscu pracy. Podpisana w 1945 roku Karta Narodów
Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym dokumentem
potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn. W ciągu wielu
dziesięcioleci ONZ brała udział w opracowywaniu międzynarodowych
strategii, standardów, programów i określaniu celów promujących
podwyższanie statusu kobiet. 
  
Dlaczego Dzień Kobiet jest wciąż tak ważny? 
      8 marca to data, która ma upamiętniać historię kobiet walczących o
swoje prawa i równe traktowanie w każdej dziedzinie życia.
Upowszechnianie historii kobiet jest bardzo ważne, ponieważ podkreśla
ich znaczenie w procesach społecznych, politycznych czy gospodarczych.
Powinniśmy pamiętać o tym, że płeć piękna miała ogromny wkład np. w
rozwój wielu cywilizacji, a niestety nie w każdym państwie obywatele
zdają sobie z tego sprawę. Dzień Kobiet stanowi doskonałą okazję do
refleksji nad tym, jak wiele pracy panie musiały włożyć na przestrzeni lat,
by wywalczyć sobie chociażby prawa do głosowania i jak dużo jeszcze
potrzeba, by na całym świecie kobiety były traktowane na równi z
mężczyznami. 



Święto kobiet obchodzone jest w 56 krajach świata. 
Po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono 19 marca
1911 roku w Austrii, Niemczech, Danii i Szwajcarii. 
W Polsce pierwsze w historii obchody Dnia Kobiet zostały
zorganizowane 24 marca 1924 roku przez Centralny Wydział Kobiecy
Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Włochy Dzień Kobiet świętują zawsze bardzo hucznie. Jak na
południowy temperament przystało, mieszkańcy do święta
przygotowują się odpowiednio wcześniej. Miasta są oklejone
plakatami przypominającymi o święcie. Warto wiedzieć, że w tym
dniu również Panie wręczają sobie nawzajem skromne podarunki -
swoim siostrom, koleżankom, matkom i znajomym. 
 W Portugalii i Rumunii Panie świętują jedynie w swoim kobiecym
gronie. Spotykają się wtedy na lunchach, obiadach czy przyjęciach, na
które wstęp mają tylko kobiety. 
W Rosji 8 marca jest świętem państwowym i zarazem dniem wolnym
od pracy od 1965 roku.
W Chinach kobiety pracują 8 marca tylko przez połowę dnia, a wiele
sklepów oferuje specjalne zniżki.
W Armenii święto zaczyna się 8 marca, a kończy się 7 kwietnia, gdy w
tym kraju obchodzony jest Dzień Piękna i Macierzyństwa. W efekcie
cały ten okres nazywany jest w Armenii – Miesiącem Kobiet. 
Wietnam obchodzi Dzień Kobiet dwa razy w roku – 8 marca i 20
października.
W Wielkiej Brytanii Dzień Kobiet Przypada na 8 marca, lecz wszelkie
imprezy z nim związane organizuje się przeważnie 10 marca. Poza
tym wręczanie prezentów kobietom nie jest w modzie. 
W Tunezji Dzień Kobiet obchodzony jest 13 sierpnia. 
W Iranie celebrowanie Dnia Kobiet jest surowo zabronione.  

Dzień Kobiet Ciekawostki 
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Majka

“Tam kończy się Europa, gdzie kończy się łacina” - coś tajemniczego kryje
się w tych słowach, jednak nie można zaprzeczyć, iż rzeczywiście znaczna
część słów używanych nie tylko na przełomie tysięcy lat przez większość
ludów indoeuropejskich, ale i tych stosowanych przez nas - po dziś dzień
kryje w sobie jeden główny rdzeń, fundament - którym jest właśnie lingua
latina. Każdy, kto choć w małym stopniu zainteresował się kiedyś historią
świata, kultury bądź religii z pewnością zadał sobie pytanie: skąd owa
łacina się wzięła? Dlaczego tyle wyrazów prowadzi do jednego,
starożytnego źródła i czy zasadne jest twierdzenie, że ono wymarło?

Łacina - strażniczka kultury



Kraj Latynów
       Łacina odsyła nas do starożytnych tułaczy osiadłych w III tys. przed
Chrystusem w krainie Lacjum u ujścia Tybru (dziś - centralne Włochy),
którzy tworząc wspólny naród pod opieką króla Latyna – porozumiewali
się między sobą antyczną “Latiną”. Oczywiście na terenach Półwyspu
Apenińskiego funkcjonowały inne dialekty, także greka, galijski, etruski
czy liguryjski. Dość powiedzieć, że to w sercu Lacjum – Rzymie, zakwitła
uniwersalna mowa – by przez kolejne dekady rozpocząć swą ekspansję w
głąb innych cywilizacji.
        Co ciekawe, ówczesny Rzym - składający się przeważnie z ogromnej
liczby wiejskich chat i pastewnych wzgórz oraz swego
charakterystycznego położenia (wystawiającego miasto na najazdy
sąsiadów), wykształcił łacinę poprzez zwykły porządek jego mieszkańców
- uprawę roli i wojnę. Komunikacja między chłopami żołnierzami opierała
się wszakże na prostych określeniach wiążących się bezpośrednio z
wykonywanymi przez nich zajęciami. I tak wesołym (laetus) nazywano
kogoś, komu nie brakło nawozu, a określenie wariować (delirare) -
znaczyło tyle, co wykolejać się przy oraniu pola. Widzimy więc, iż
dostojeństwo tego języka poczęło nabierać wzrostu od najprostszych
czynności oraz przyziemnej rutyny pracujących w pocie czoła chłopów.
Znana nam “kultura” jest niczym innym jak pracą na roli (colere), zaś
swoje głębsze znaczenie zyskała dopiero w I w. p.n.e. dzięki Cyceronowi,
który przyrównał w ten sposób duchowe i moralne doskonalenie się
człowieka.

Narodziny alfabetu, podział ludów
      Umiejętność pisania przekazali Rzymianom Etruskowie (północna
Italia), którzy w swym klasycznym alfabecie posiadali jedynie dziewięć
liter (ABEIKMNOT). Dopiero w wyniku wielu zmian, dodawania nowych
liter i zaopatrywania nimi słownictwa różnych ludów powstał jeden (choć
nie pozbawiony różnic w pisowni czy wymowie) alfabet. Rzymianie
wynaleźli dźwięczną głoskę G - zaopatrując greckie C w jedną kreseczkę, a
ostatnimi z przyjętych liter były Y i Z, służące jedynie do zapisu
określonych głosek języka Hellenów (południe Italii, Sycylia - później
Wielka Grecja).
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Słownictwo łaciny wchłonęło znaczną liczbę etruskich wyrażeń. Za
wyrazy etruskiego pochodzenia niektórzy uczeni uważają między innymi
caerimonia („ceremonia”), fenestra („okno”) czy persona („maska”,
„osoba”). 
Język świata
     “Rzym w swym rozwoju podobny jest do
dębu. Taki sam bowiem tajemniczy proces,
który drobną żołądź przekształca w ciągu
wieków w potężne i majestatyczne drzewo,
widzimy w historii rzymskiej” - powiedział
Jan Parandowski i miał rację - od serca
Romy, poprzez rozliczne wojny, aż do
czasów kolonizacji na terenie Lacjum
rozmaitych przybyszów - którym łacinę
automatycznie narzucano jako język
ojczysty, sukces jego powszechności zaczął
sięgać zenitu. Legioniści zanosili swoją
mowę po najdalsze zakątki świata, w
przyłączonych do Imperium Palestynie,
Mezopotamii, Brytanii, a nawet Dacji
(Rumunii) wygłaszano mowy po łacinie.
“Wreszcie rzymski nauczyciel (magister) - w
jakiejś zapdałej mieścinie Galii czy Hiszpanii 
- wbijał do głów miejscowej dzieciarni litery łacińskiego alfabetu”,
przepytując ją co rusz z legendy o Romulusie i Remusie. Choć na obszarze
Imperium Romanum łacina miała się całkiem przyzwoicie, to na terenach
plemion północno-wschodniej Europy (Germanie, Słowianie), lud nie
wykształcił jeszcze nawet piśmiennictwa. Warto nadmienić, iż podział
wśród prajęzyków indoeuropejskich spowodował, że łacina znalazła się w
tzw. grupie kentumowej (razem z językami celtyckimi i germańskimi),
natomiast język polski w grupie satemowej (z językami indoirańskimi).
Dlatego łacińska głoska „k” jest w języku polskim często zastąpiona przez
„s” – łacińskie centum odpowiada słowu „sto”, caseus to „ser”, natomiast
cor oznacza „serce”.

Na przełomie epok
       Możemy rozróżnić obecność łaciny na przestrzeni lat i analizować jej
wpływ na rozwój wielu dziedzin życia dzięki wiedzy o różnych jej
znamionach w poszczególnym momencie historii. Mamy łacinę
archaiczną, którą posłużył się w "Eneidzie" Wergiliusz (gdzie mitologiczny
bohater wojny trojańskiej - Eneasz dociera do Lacjum), łacinę klasyczną
(działalność Juliusza Cezara, pisma Horacego etc.), łacinę jako język
chrześcijan i ich liturgii czy średniowieczną i starożytną. Wszystkie te
drogi jednak, jak się można domyślić - poprzez gąszcz arcydzieł ludzi o
szerokich horyzontach - prowadzą właśnie do Rzymu. Historia zatacza
więc koło i pisze nowe karty, których część było już nam dane odczytać.
Warto szukać źródeł, poznawać swoje korzenie, pogłębiać wiedzę. 
Dzięki za odbiór.

Weronika Kaźmierska



,,Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
     Ostatnio było dużo o naszych pierwszakach. Chodzimy już do V Liceum
przez ponad pół roku. Szybko zleciał ten czas. Przed oczami wciąż mamy
rozpoczęcie roku i pierwszy dzień edukacji w tej szkole. Już za jakiś czas w
naszej placówce pojawią się nowi uczniowie, chcący stawiać kolejne kroki
w edukacji. Ósmoklasiści będą musieli zmierzyć się z jednym z
ważniejszych wyborów w swoim życiu. Szkoła średnia znacznie wpływa
na naszą przyszłość. To właśnie w szkole ponadpodstawowej rozszerzamy
swoją wiedzę na temat ulubionych, wybranych rozszerzeń przedmiotów,
przygotowując się małymi krokami do matury, która czeka nas po 4 latach
nauki.
 
     W liceum nawiązujemy też nowe znajomości i poznajemy przyjaciół,
których możemy zyskać na całe życie. Idąc do V LO, początkowo
odczuwałyśmy lęk i niepokój, ponieważ nie wiedziałyśmy, jak zareagują
na nas starsze klasy, jak przywitają nas nauczyciele, nie wiedziałyśmy, czy
damy radę z nauką. 

     Jednak po pierwszych tygodniach zrozumiałyśmy, że wcale nie ma się
czego bać. Nasza szkoła jest wyjątkowa, a przede wszystkim przyjazna dla
uczniów. Panuje tutaj miła atmosfera. Zawdzięczamy to naszym
wspaniałym nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom. Uczymy
się tutaj wyrażać siebie. Znaleźliśmy tu wielu nowych znajomych,
przyjaciół, ale również odnowiliśmy stare kontakty. Nauczyciele starają
się wspierać nas w życiu codziennym. Kiedy mamy problem, zawsze
możemy do nich podejść i zapytać o coś.

     Już za jakiś czas dni otwarte w naszej szkole. Szkoła średnia to ważny
etap w edukacji. Wprowadza nas małymi krokami w dorosłe życie.
Stajemy przed różnymi wyborami. Wybór profilu, który spełni nasze
oczekiwania i zainteresowania, nie jest na pewno łatwy.
We wrześniu powitamy nowych uczniów. 
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LEPSZY START W V LO!



1A – POLITECHNICZNA (rozszerzenia: matematyka,
fizyka, informatyka)
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1B – HUMANISTYCZNA (rozszerzenia: język polski,
wiedza o społeczeństwie, historia)

1C – EUROPEJSKA (rozszerzenia: geografia, wiedza o
społeczeństwie, język angielski)

1D, IE – MEDYCZNO-PRZYRODNICZA (rozszerzenia:
biologia, chemia, język angielski)

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROFILAMI DOSTĘPNYMI W V LO

W NASZYM LICEUM MAMY DO WYBORU NAUKĘ AŻ 5 JĘZYKÓW OBCYCH!



Nasza szkoła rozwija przeróżne talenty zarówno muzyczne, plastyczne, jak
i aktorskie. Zachęcamy Was również do zapisania się na zajęcia dodatkowe.
Oto nasze propozycje:
- koło dziennikarskie (gazetka szkolna) ,,Herberton”
- klub szachowy
- koło filmowe
Odwiedzają nas również goście z różnych stron świata.
     W naszym liceum mamy wiele konkursów, olimpiad, zawodów
sportowych, dni tematycznych, przedstawień w wykonaniu starszych klas.
,,W naszej szkole jest bardzo przyjemny klimat, świetna kadra, nasza wspaniała Pani
dyżurująca – Pani Iwonka – nadaje szkole domowy klimat i dba o każdego, dzięki
czemu każdy czuje się swobodnie. Oczywiście polecam tę szkołę. Była moim pierwszym
wyborem i od początku słyszałam o niej same dobre opinie. Rada dla młodszych klas –
nie stójcie na środku korytarzy, bo przez to starsi uczniowie się denerwują. Starajcie się
zrobić dobre wrażenie na nauczycielach, bo oni pamiętają to do końca. I co najważniejsze
– bądźcie sobą. Najlepsza rzecz, jaką wspominam z V LO? Zdecydowanie wycieczka
zorganizowana przez Panią Joannę Janusiak do Warszawy, byłam wtedy w drugiej
klasie. Zobaczyliśmy dużo ciekawych atrakcji, a przy tym bawiliśmy się tak dobrze, że
prawie wcale nie spaliśmy, bo nie chcieliśmy stracić ani sekundy.” 
                                                                                                                 Uczennica klasy trzeciej

Zapraszamy Was serdecznie na dzień otwarty w naszej szkole, 
który odbędzie się już w kwietniu. 
Nasze LO jest na V!
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Jak skutecznie się uczyć?
Proste i skuteczne sposoby, które sprawią, że nauka stanie się
przyjemna.
Witajcie uczniowie naszej szkoły!
Czeka nas teraz wiele nauki i pewnie większość z was ma już terminarze
przepełnione kartkówkami i sprawdzianami. Nie od dziś wiemy, że wiele
osób ma problem z przyswajaniem nowych rzeczy. Często jest to powód,
dla którego jesteśmy negatywnie nastawieni do nauki. Nasz artykuł
przedstawia kilka prostych i oczywistych wskazówek, które bez problemu
możemy wprowadzić w naszą rutynę, sprawiając, że uczenie się przestanie
być naszą piętą achillesową.
Porządkuj miejsce nauki: Jeśli jesteś
osobą, która ceni sobie porządek oraz
organizację, zanim przysiądziesz do
nauki posprzątaj miejsce, wokół którego
będziesz się uczył/a. Sprzątnij
wszystkie niepotrzebne rzeczy z biurka,
aby przestrzeń wokół Ciebie sprzyjała
nauce.

Julia i Dominika



Odłóż telefon!: Komputer i telefon to największe rozpraszacze. Nawet nie
zauważysz, gdy zamiast nauki zaczniesz używać telefonu, bo przyszło
powiadomienie, bo musisz coś sprawdzić itp. Najlepiej odłóż go do innego
pomieszczenia, by nie mieć go na wyciągnięcie ręki. Jeśli jednak
potrzebujesz z niego skorzystać w ramach nauki, ustaw sobie minutnik,
aby nie zapomnieć o dalszej nauce.

Zorganizuj sobie naukę; Włącz minutnik, na tyle czasu, ile planujesz się
uczyć. Rozplanuj, co masz zamiar dzisiaj zrobić. Zacznij od rzeczy, które
są według ciebie najłatwiejsze, a potem zabierz za to, co sprawia ci
największą trudność. 

    Choć wybory parlamentarne odbędą się już (a może "dopiero"?) późną
jesienią bieżącego roku, to mam wrażenie, że kampanii wyborczej
przyglądam się co najmniej od roku. W końcu, jak by nie patrzeć,
przekonywanie do siebie "niezdecydowanego" wyborcy jest procesem
długotrwałym i trzeba mu poświęcić więcej czasu niż miesiąc przed
wyborami. "Wycieczki" po Polsce (a w niektórych przypadkach można rzec
o samozwańczych stand upach), kontrowersyjne wypowiedzi,
produkowanie dokumentów o "przekrętach" przeciwników danej opcji
politycznej czy wreszcie proponowanie rozwiązań, które przecież „mają
na celu tylko poprawę bytu ludzi”, są jedynie elementami kampanii
wyborczej prowadzonej przez polityków już od dłuższego czasu. Dlatego
nawet akcja obdarowania trzystu siedemdziesięciu tysięcy uczniów 4
klasy szkoły podstawowej laptopami nie obyła się bez echa na słupkach
poparcia w określonych okręgach wyborczych.
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Felieton

Plaster na złamanie - o pomysłach MEiN

Sandra i Magda



    W niektórych okręgach rzeczywiście zjawili się politycy obozu rządzącego,
aby rozdać laptopy uczniom. Zabawne jest to, że pojawili się akurat w tych
miejscach, z których w 2019 r. zostali wyłonieni. 
I tak oto np. Marcin Porzucek w Ostrorogu "rozdał" 159 laptopów, a Grzegorz
Piechowiak w Budzyniu z "dużego, czerwonego worka" wyciągnął 452
urządzenia. Lista jest nieco dłuższa, ale nie ma sensu się na ten temat więcej
rozpisywać. Generalnie projektowi przyświecają hasła o "wyrównaniu szans
rozwojowych" oraz towarzyszy mu idea "programu rozwojowego i
modernizacyjnego". Jednakże w mojej opinii posiada on wady, oczywiście nie
dla pomysłodawców, lecz dla zainteresowanych. W związku z tym, że taka
akcja miała już miejsce w zeszłym roku, to postanowiono wyciągnąć wnioski.
Ludzie oddawali laptopy do lombardów, więc teraz aby temu zapobiec,
gminy będą musiały monitorować urządzenia, które podarują osobom
fizycznym. Mechanizm testowany podczas przekazywania uczniom
laptopów przedtem prezentuje się następująco: gminy zbierają wnioski od
zainteresowanych, występują do rządu o środki, później organizują przetarg
na dostarczenie sprzętu i zapewniają, że sprzęt trafi do rąk uczniów. 
Jeśli podobna metoda miałaby powtórzyć się i w tym przypadku (dodajmy, że
akcja granty PGR-u ma się dziać co roku), to gminy mogą utonąć w
papierkowej robocie. Sprzęt ma posiadać gwarancję na 36 miesięcy, co w
praktyce oznacza, że skończy ona obowiązywać jeszcze zanim dziecko
ukończy szkołę podstawową. Po zakończeniu jednej akcji, w planach
ministerstwa jest organizacja kolejnego rozdawnictwa, tym razem laptopów
dla nauczycieli. Oczywiście temat podwyżek i wcześniejszej emerytury
najwidoczniej wydaje się nie być dla ministerstwa naglący. Pomińmy to, że
nawet po domaganiu się ZNP podwyższenia kwoty bazowej o 20% (czyli ok.
15% podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego), to została podwyższona o
niecałe 8%. Skutkuje to tym, że nauczyciele zarobią około 300 zł więcej
brutto. Tym samym część nauczycieli nie będzie otrzymywała nawet 3000 zł
na rękę (nauczyciel początkujący-ok. 3600 zł brutto). Również i artykuł 88 (o
wcześniejszych świadczeniach) zaczyna stawać się powoli mityczny, bowiem
ministerstwo po ponad 7 latach domagań nie potrafi odpowiedzieć na
pytanie, na jakich zasadach miałyby zostać przyznane wcześniejsze
emerytury. Niemniej jednak, mam wrażenie, że wg Ministerstwa wystarczy
obiecać ok. 400 tysięcy sztuk dodatkowego sprzętu, aby „wyrównywać
szanse” (słowa prof. Czarnka) i kwestia pensji powoli zanika, niczym szansa
na pieniądze z KPO (choć to temat na inny felieton).  
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Kącik psychologiczny

„Toksyczny Świat" cz. 3 
     W drugiej części poruszony został temat zazdrośnika, niesamowicie
toksycznej osobowości. Dziś przeczytacie o plotkarzu. Powiedzmy sobie
szczerze, któż nie miał z nim w życiu do czynienia? Osobiście nie rozumiem
wszystkich tych sfrustrowanych osób, które zamiast skupić się na swoim
życiu rozsiewają niestworzone historie o innych. Ale cóż zrobić, w
społeczeństwie od zawsze były takie jednostki, a nam przystało żyć wśród
nich. Tak więc właściwe pytanie brzmi, jak je rozpoznawać i czy można
przeciwdziałać ich trującemu wpływowi? 

D.f
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Prawo redukcji: za każdym powtórzeniem szczegóły zanikają i stają się
mniej rozwlekłe. 
Prawo nacisku: na niektóre detale kładzie się specjalny nacisk, inne się
pomija, w każdej plotce jest przesada. 
Prawo asymilacji: ludzie dopracowują plotkę, nadając jej bardziej
atrakcyjną formę. 

Dyskretne: powoli przybierają na sile. 
Gwałtowne: pojawiają się nagle i błyskawicznie się rozprzestrzeniają. 
“Łodzie podwodne”: pojawiają się i znikają okresowo. 

Nie wierzmy we wszystko, co słyszymy i tego nie komentujmy, chyba że
mamy 100% pewności, iż dana informacja pochodzi z oryginalnego
źródła. 
Szukajmy błędnych, niespójnych i bezsensownych elementów w
wypowiedzi. 
Powrót do oryginalnych źródeł, skonsultujmy się z osobą, której dotyczy
plotka, by poznać, jak wyglądała sytuacja u źródła. 

PLOTKARZ 
Plotka wystartowała 
Plotki i ich rządy 
Jak powstrzymać to, co nam szkodzi  
 
Plotka wystartowała 
    Plotkę możemy nazwać najstarszym słownym sportem. Ma ona niezwykle
pociągający, hipnotyzujący, a zarazem niszczący charakter. W historii
ludzkości, z jej przyczyny, niejednokrotnie rozpadały się małżeństwa,
dochodziło do bójek czy wojen. Swoją moc plotki zawdzięczają temu, iż
ludzie chcą w nie wierzyć i to robią. Każda plotka skupia się wokół jakiegoś
środowiska, np. szkoły. Plotkarze do niej uczęszczający będą zachwycali się
paplaniną o romansach nauczycieli, tym, jak to przyszedł ubrany do szkoły
czy o godzinach lekcyjnych. Takie osoby będą wiedziały nawet, co robiliście
na przerwie. Plotka to informacja rozpowszechniana bez oficjalnej
weryfikacji, to niepotwierdzone wyjaśnienie zdarzeń.  
  
Plotki i ich rządy 
     Nie zawsze plotka rodzi się z czyjejś złej intencji, czasem powstaje, gdy
ktoś mylnie zinterpretował to, co zobaczył czy usłyszał. Nie ma sensu szukać
osoby, która rozpuszcza plotki, najważniejsze jest, aby samemu przyznać, że
się w nią uwierzyło oraz pomyliło w jej interpretacji. Każda plotka
podporządkowuje się trzem prawom: 

    Plotka zjawia się, kiedy pojawia się informacja, która nie pochodzi z
oficjalnych źródeł. Należy pamiętać, iż plotkarz zawsze będzie starał się
przekonać nas do prawdziwości plotki, jaką nam wciska, należy weryfikować
w miarę możliwości każde jego słowo.  
Plotki można podzielić na takie trzy główne kategorie: 

Plotkarze cały czas poszukują przyjemności z bycia wysłuchiwanym. By to
sobie zapewnić, jednego dnia obgadują osobę nr 1 z osobą nr 2, drugiego dnia
odwrotnie i tak wkoło.  
 
Jak powstrzymać to, co nam szkodzi? 



14

H E R B E R T O N N U M E R  3 / 2 0 2 3

Unikajmy lenistwa, osoby skupione na realizowaniu swoich celów nie
mają czasu na plotkowanie. 
Pamiętajmy, iż pewne informacje lepiej przekazywać pisemnie. 
Pamiętajmy o konsekwencjach oraz następstwach, jakie wywołują plotki. 
Zawsze przekazywać jak tylko możliwie najdokładniejsze informacje. 
Przekazywać wiadomości jak najszybciej tak, by dotarły do wszystkich. 

Maskarada – opowiada historię dwóch
kochanków, którzy wspólnie wymyślają
doskonały i perfidny plan. Adriena i Margot
łączy namiętne, silne uczucie, które pcha ich ku
najgorszemu. Wiedzą jednak, że miłość im nie
wystarczy, by żyli długo i szczęśliwie.
Bohaterowie marzą o wielkich pieniądzach,
życiu w luksusie oraz dobrobycie. Bogaci
mieszkańcy Lazurowego Wybrzeża stają się
celem młodych i niebezpiecznych kochanków.

Gatunek: komedia/dramat
Reżyseria: Nicolas Bedos
Obsada: Marine Vacth, Isabelle Adjani, Pierre
Niney

Plan na miłość – opowiada historię Zoe,
filmowej dokumentalistki, która szuka
mężczyzny w aplikacjach randkowych.
Jednakże jej relacje z internetu kończą się
katastrofą, co coraz bardziej niepokoi Cath,
matkę kobiety. Przyjaciel Zoe, Kazim wkrótce
stanie przed ołtarzem, w ramach
zaaranżowanego małżeństwa z piękną
Pakistanką. Zoe postanawia towarzyszyć
przyjacielowi w podróży z Londynu do Lahore.
Chcąc filmować ślub przyjaciela, sama zaczyna
reflektować się, czy zmiana podejścia do tematu
miłości może ją czegoś nauczyć?

Gatunek: komedia romantyczna
Reżyseria: Shekhar Kapur
Obsada: Lily James, Shazad Latif, Emma
Thompson

Kącik filmowy 𝒯𝒽𝑒𝒞𝓇𝓊𝑒𝓁𝒫𝓇𝒾𝓃𝒸𝑒𝓈𝓈



Filip – przenosi nas do warszawskiego getta, do
roku 1941. Filip wraz z ukochaną, Sarą,
przygotowują się do występu w kabarecie, by
zarobić na utrzymanie rodziny. Podczas
premiery dochodzi do strzelaniny, podczas
której ginie Sara i siedzący na widowni bliscy
Filipa. Dwa lata później mężczyzna pracuje jako
kelner w restauracji ekskluzywnego hotelu we
Frankfurcie. Podając się za Francuza, w samym
sercu hitlerowskich Niemiec korzysta ze
wszystkich uroków świata. Następujące po sobie
tragiczne wydarzenia sprawiają jednak, że nagle
całe starannie zbudowane frankfurckie życie
Filipa rozpada się jak domek z kart. 

Gatunek: dramat (wojenny)
Reżyseria: Michał Kwieciński
Obsada: Sandra Drzymalska, Caroline Hartig,
Eryk Kulm Jr

Tata – opowiada historię Michała, kierowcy
TIRa i ojca samotnie wychowującego córkę
Miśkę. Kiedy jest w trasie, jego córką opiekuje
się ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena i Miśka
są nierozłączne. Gdy ukraińska niania nagle
umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą.
Przydrożne parkingi, życie w trasie, a wreszcie
spotkanie z rodziną Lenki w Ukrainie to dla
dziewczynek ważna lekcja siostrzeństwa. Dzięki
podróży Michał może w końcu odkryć, co w jego
życiu jest tak naprawdę najważniejsze.

Gatunek: dramat
Reżyseria: Anna Maliszewska
Obsada: Eryk Lubos, Polina Gromova, Klaudia
Kurak
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Sport

Kontynuacja sezonu Czarnych Słupsk 
Po bardzo nieudanym początku sezonu, zespół ze Słupska wziął się w
garść i zaczął seryjnie wygrywać spotkania – nawet z drużynami
teoretycznie lepszymi.  
 
    Jednak zanim doszło do kolejnych spotkań, podpisany na początku
grudnia Amerykanin, Justin Turner, nie rozegrał w barwach Czarnych
żadnego meczu. Z komunikatu klubu mogliśmy się dowiedzieć, że Turner
boryka się z problemami rodzinnymi, dlatego nie przyleci do Polski. 

Daria
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Z nieoficjalnych źródeł jednak słyszymy, iż zawodnik nie wsiadł do
samolotu. Co dodaje pikanterii tej sprawie – kilka dni później po rozwiązaniu
umowy z drużyną ze Słupska, zadebiutował w G League (poziom niżej niż
NBA). 

Zastępcą następcy został Brae Ivey, zakontraktowany ze “średniaka” ligi
macedońskiej. Po 3 miesiącach można bez wahania stwierdzić, że był on
strzałem w dziesiątkę, a o Turnerze nawet nikt nie wspomina. Po nowym
roku Ivey wszedł na tak niesamowity poziom, że niemal co tydzień był
wybierany do najlepszej piątki kolejki.  
 
11 grudnia minionego roku zespół prowadzony przez Mantasa Cesnauskisa
podejmował na wyjeździe MKS Dąbrowę Górniczą. Był to pierwszy mecz
reprezentanta Polski, Jakuba Schenka oraz ww. Ivey’a. Od razu dało się
zauważyć, że nowy duet na obwodzie jest o niebo lepszy od poprzedniego
(Watkinsa i Bryant’a). Mecz nie układał się po myśli słupszczan, którzy 7
minut przed końcem przegrywali różnicą 20 punktów. Ostatnie 7 minut to
była dominacja Czarnych, którzy rzutem na taśmę doprowadzili do
dogrywki, w której finalnie musieli uznać wyższość MKS-u (94:95).  
 
Ostatnie trzy mecze roku 2022 to istny miszmasz. Najpierw pewne
zwycięstwa nad Startem Lublin oraz Astorią Bydgoszcz, następnie
druzgocąca i żenująca porażka z jedną z gorszych drużyn w lidze – GTK
Gliwice – na własnym parkiecie. Koszykarze ze Słupska nie byli w stanie
rzucić choć 50 punktów w 40 minut. Ostatecznie przyjezdni po fatalnym
widowisku wygrali 60:49, a kibice po końcowej syrenie wygwizdali
zawodników. Był to jasny sygnał, że słupscy fani nie będą tolerować takiej
gry i żądają lepszej gry, a zarazem wyników.  
 
Po tak tragicznym meczu kibice nie odwrócili się od zespołu - wręcz
przeciwnie - tłumnie pojechali do Sopotu, by wspierać ich z całych sił. Można
rzec, że mecz z Treflem Sopot był punktem kulminacyjnym tego sezonu w
wykonaniu Czarnych, ponieważ wyjechali z trójmiasta z cenną wygraną
(77:71). Kilka dni później ponownie udali się do trójmiasta, lecz tym razem do
Gdyni, która przez ani sekundę nie miała szans w tym pojedynku – Czarni
wygrali 88:68, a Brae Ivey miał 25 punktów, w tym 5/5 za 3.  

Po dwóch budujących wyjazdowych zwycięstwach, koszykarzy ze Słupska
czekało najcięższe, w Ostrowie Wlkp. (aktualnie są liderem ligi). 15 punktów
weterana Michała Chylińskiego oraz 24 punkty i 11 zbiórek Ivey’a dały
niespodziewane zwycięstwo - był to pierwszy przegrany mecz Stali przed
własną publicznością w tym sezonie.  
 
Po trzech wyjazdowych zwycięstwach przyszedł czas na mecz w Hali Gryfia
– jakaś “klątwa” trwała i musieli uznać wyższość Zastalu Zielona Góra, z
którymi walczą o miejsce w play-offach. 3 dni później rozgrywali kolejny
mecz u siebie – tym razem po horrorze, ale z happy-endem. Po dwóch
dogrywkach pokonali beniaminka z Łańcuta, co dało im pierwszy raz od
dłuższego czasu dodatni bilans (10 zwycięstw i 9 porażek).  



Ostatni mecz, jaki udało się rozegrać Czarnym przed przerwą na Puchar
Polski (słupszczanie przegrywając z Gliwicami, uniemożliwili sobie szansę
na awans do tego prestiżowego turnieju) oraz przerwą reprezentacyjną
(Jakub Schenk grał - w pierwszym meczu solidne 5 punktów i 10 asyst z
Austriakami) to wyjazd do mistrza Polski, Śląska Wrocław. 

Ostatni mecz, jaki udało się rozegrać Czarnym przed przerwą na Puchar
Polski (słupszczanie przegrywając z Gliwicami, uniemożliwili sobie szansę
na awans do tego prestiżowego turnieju) oraz przerwą reprezentacyjną
(Jakub Schenk grał - w pierwszym meczu solidne 5 punktów i 10 asyst z
Austriakami) to wyjazd do mistrza Polski, Śląska Wrocław. W nowym roku
wrocławianie wygrali zaledwie 1 mecz na 14 możliwych - gwoli ciekawości –
w lidze zaczęli od 14 zwycięstw (ani jednej porażki). Korzystając ze słabej
dyspozycji Śląska, Czarni zgarnęli ten mecz, wygrywając 86:74. 37-letni
Michał Chyliński trafił 5 razy zza łuku (jest czwarty w lidze pod względem
skuteczności akcji 3-punktowych).  
 
Z bilansem 11-9 zajmują 6. miejsce (tuż nad Legią Warszawa), która z takim
samym bilansem jest jedno miejsce niżej. Niewątpliwie będzie to ważny
mecz w kontekście ustawienia drabinki przed play-offami. Zaraz po tym
spotkaniu słupszczanie zagrają kolejne 3 mecze u siebie pod rząd (kolejno z
Anwilem, Kingiem i Spójnią) - w I rundzie z każdym z tych zespołów
podopieczni trenera Cesnauskisa przegrywali.   
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Błażej i Bartosz
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